INFORME - INVERSIÓ DE LA QUOTA VOLUNTÀRIA
CURS 2013-2014
Aprovat pel Consell Escolar, 12 de desembre 2014

El fet que l'educació concertada sigui deficitària dificulta la gestió i el
sosteniment del projecte educatiu dels centres concertats. La subvenció que
arriba de la Conselleria d'Educació no cobreix la totalitat de les despeses de
funcionament que genera el centre.
Per mantenir i millorar el projecte educatiu d’Es Liceu i garantir el nivell de
qualitat pedagògica és fa necessari recaptar altres ingressos.
A partir del curs escolar 2008-2009 es va acordar sol·licitar a les famílies
una aportació voluntària i progressiva segons el nivell educatiu i el número
de germans al centre
Actualment, entorn el 85% de les famílies d'Es Liceu col·laboren en aquest
finançament el que significa per a nosaltres un nivell molt alt de compromís
amb el projecte educatiu del nostre centre
La col·laboració de les famílies en el finançament de les despeses de
sosteniment del centre, ha permès A Es Liceu, durant el curs 2013/2014,
invertir en els projectes educatius de millora curricular que detallam a
continuació:

INGRESSOS
Ingressos quota voluntària
DESPESES
Infantil
Psicomotricitat (sessions dirigides per una
especialista en psicomotricitat)
Hortet escolar (activitat dirigida per un
especialista docent)
Material ludoteca+hortet+psicomotricitat
Primària
Biblioteca (ampliació de l'horari i del programa
d'activitats)
Creació d'una aula polivalent a la nau d'educació
infantil i primària
Idiomes – primària i ESO
Auxiliar de conversa nadiva - Ampliació amb 18
hrs/setmanals nadiu que completa la dotació de
6 hrs que aporta la Conselleria d'Educació
ESO
Reposició mobiliari ESO/FP
Generals
Nou paviment i grades pista esportiva blanca
Total inversió en millores

63.780,30
18.678,84
12.484,01
5.392,49
802,34
9.788,07
7.576,25
2.211,82
14.490,09
14.490,09
6.778,35
6.778,35
35.541,13
35.541,13
85.276,48

Moltes gràcies a totes les famílies per la vostra col·laboració
sense la qual tots aquests projectes i inversions no haguessin estat
possibles

Nota: el mes de desembre 2015, es presenta al Consell Escolar la memòria
de les inversions del curs 2014/2015. A partir d'aquesta data podreu trobar
aquesta informació a la nostra web

